
STYREMØTE VINGTOR 17. JANUAR 2013 
 
Hjemme hos Thore. 
Tilstede: Ørjan, Thore, Tor og Tore 
 
ÅRSMØTE 2013 - 5. FEBRUAR 

� Årsmelding 
o Ørjan skriver årsmelding og sender til Tore i løpet av helgen. 

� Regnskap 
o Skal underskrives av hele styret. 
o Mangler det et punkt vedrørende forsikring? Ørjan hører med Jaran. 
o Styret vurderer ellers regnskapet som ok. 

� Budsjett 
o Ørjan har laget forslag til budsjett. Tore kommenterer at det burde være med en linje 

vedrørende klubbstevner. Ørjan fører dette inn og oversender ny utgave til Tore. 
o Ørjan etterlyser post vedrørende forsikring både på regnskap og budsjett. Ørjan sjekker 

med Jaran. 
o Legger inn en økning i klubbkontingenten på kr 100,- 

� Innkommende forslag 
o Ny lov for Vingtor 

� Thore har skrevet ny lov for Vingtor basert på ny lov norm fra NLF. Teksten ble 
vedtatt av styret med endringer forent om på dagens møte. Thore korrigerer og 
oversender nytt dokument til Tore. 

� Ingen andre saker mottatt innen fristen. 
o Kontingent økning 

� Klubbkontingenten for 2014 foreslås økt med kr 100,-. 
� Valg 

o Ørjan og Tor trekker seg fra styret. Axel trekker seg fra jobben som flyplassjef. 
Valgkomiteen er informert. 

 
MØTEPROGRAM UTOVER ÅRSMØTE 

� Gyro stabilisering. Thore tar med seg sitt nye gyro sett, Guro bot, Tor tar med seg sitt tre akse 
helikopter. Begge er typiske eksempler på ny teknologi innen gyro stabilisering av modellfly. 

� Film. Thore tar med PC og framviser. Tore tar med film. 
� Utlodding 

 
FLYPLASSREGLEMENT 

� Ørjan har skrevet et nytt utkast til flyplassreglement. Dette har vært på høring og godkjennes av 
styret med en presisering om hva som gjelder av regler på helligdager. 

� Ørjan legger inn presisering om variable helligdager og flyforbud på 17. mai og jul. 
 
NY FLYPLASSSJEF 

� Vi trenger ny flyplassjef da Axel trekker seg. Kan Roy Johansen være en kandidat? Ørjan 
ringer Roy og hører. 

 
TERMINLISTE 

� Ørjan har forespurt alle stevneledere og fått Ok fra alle bortsett fra Scott Føien minnestevne. Vi 
lar stevnet stå på terminlisten, men må finne ny stevneoppmann. 

 
OPPLÆRING / FERDIGHETSBVEVIS 

� Thore mener det er viktig at vi har faste tidspunkter spesielt på vårparten. Faste kvelder og 
klokkeslett. 

� Ørjan har snakket med noen nye medlemmer som kan tenke seg å hjelpe til med opplæring av 
nye piloter. 

 
Møte avsluttet kl 21.00. Tore Jemtegaard, referent. 


